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ملخص الدراسة
انتب���ه الغرب منذ بداية صدامه مع اإلس���الم في العصر احلديث إلى ال���دور الصوفي في تخريب العالم 
اإلسالمي، وعلى وجه التحديد منذ احلملة الفرنسية على مصر وجيش االستشراق الذي صاحبها، واستمر 
التعاون بني قوى االس���تعمار والطرق الصوفية في كل مكان تقريًبا محاًل الس���تهداف اإلسالم، حيث أدرك 

الغرب أن ذخيرته في الصراع الدائم مع اإلسالم تتمثل في اإلعالء من شأن الصوفية.

 وق���د كان للصوفية دائًما موقف مييل للغزاة واملس���تعمرين، فهم دائًما مييل���ون إلى االنعزال عن الواقع 
السياسي، كما شهدت عدة مواقف على مدار التاريخ توظيف الغزاة واحلكام للصوفية إلرضاخ الشعوب.

وقد سيطرت الصوفية لفترات طويلة على بقاع عديدة من العالم اإلسالمي، وكانت تختلف اختالًفا كبيًرا 
من حيث االنحراف والشطط عن منهج أهل السنة واجلماعة؛ ولذلك كانت أداة في يد الغزاة، ولم تعمل على 
مجاهدتهم؛ إال الفئات القليلة من الصوفية املنتمية للتصوف اسًما فقط، ولكنها كانت عاملة ومتمسكة مبنهج 

أهل السنة واجلماعة، كحركة اإلمام شامل، واحلركة السنوسية الليبية، واملجاهدين الديوبنديني األفغان.

كما يالحظ وجود عالقة بني الصوفية والنظم احلاكمة، وقد قامت الكثير من النظم احلاكمة بتوظيف أئمة 
الصوفية لدفع مريديهم إلى االنصياع الكامل للحكام، مهما بدا في س���لوكهم من مظالم ومخالفات، ومن ثَم 

فقد وجد احلكام على امتداد التاريخ في الصوفية خير معني لهم على تخدير الشعوب واالستبداد. 

وألن اإلسالم احلقيقي هو اإلسالم الشمولي فال بد أن ذلك ميثل خطًرا على الغرب وعلى الصوفية على 
السواء، وذلك هو ما فطن إليه الفريقان، وأشارا إليه بكل وضوح؛ ما دفعهما إلى التحالف سوًيا في مواجهة 

ما يسمى باإلسالم السياسي.

وألن التصوف ينزع إلى البعد عن الدنيا، واإلغراق في الغيبيات؛ فإنه يتناقض بذلك مع اإلس���الم السني 
الشمولي الذي يربط الدنيا باآلخرة، ويوّجه احلياة عامة بقواعده وأحكامه، ومن ثم فإن الصوفية متثل حليًفا 

ا لإلسالم السني املجاهد، فضاًل عن كونها حليًفا سياسّيًا.  فكرّيًا للغرب مضاّدً

وق���د مت عقد كثير من املؤمترات وإعداد املخططات والتقاري���ر، واالنتهاء من كل ذلك إلى برامج محددة 
ومعلنة يتم العمل بها لدعم الصوفية، والعمل على نشرها في أرجاء العالم اإلسالمي.
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متهيد:

مما ال شك فيه أن الصراع بني الغرب واإلسالم هو صراع قدمي، وإن أقصى ما فعله احلادي عشر من سبتمبر 
ه���و تأجيج الصراع وليس اس���تحداثه)1( ، ومن ثَم فقد انتبه الغربيون منذ بداي���ة الصدام في العصر احلديث 
إلى الدور الصوفي في تخريب منظومة القيم واملفاهيم في العالم اإلس���المي، وعلى وجه التحديد منذ احلملة 
الفرنس���ية على مصر وجيش االستش���راق الذي صاحبها، بل إن نابليون نفس���ه كان أول من احتفى باملتصوفة، 
وشارك في موالدهم، واستمر التعاون بني قوى االستعمار والطرق الصوفية في كل مكان تقريًبا محاًل الستهداف 
اإلس���الم؛ حيث أدرك الغرب أن ذخيرته في الصراع الدائم مع اإلس���الم تتمثل في اإلعالء من شأن الصوفية، 
ومن ثم نتج عن كل ما سبق كما يقول الدكتور عبد الوهاب املسيرى: »أنه من أكثر الكتب انتشاًرا اآلن في الغرب 

مؤلفات محيي الدين ابن عربي وأشعار جالل الدين الرومي«.)2(

إال أن األمر بعد احلادي عش���ر من سبتمبر غدا أكثر وضوًحا وحتديًدا؛ فقد كان االنحياز الغربي السابق هو 
انحياز ألحد التيارات املنس���وبة لإلسالم، دون أن يعني ذلك العداء الس���افر ملختلف التيارات األخرى، أما بعد 
احلادي عشر من سبتمبر، وانسجاًما مع اختزال بوش للصراع بني الغرب واإلسالم »إما معنا أو علينا«؛ فقد غدا 
االنحياز الغربي للصوفية ليس مجرد انحياز، وإمنا حتالف استراتيجي في مقابل اإلسالم السني حتديًدا بكافة 

تياراته التي يتم اختزالها جميًعا في كلمة »الوهابية«، والتي يتم استخدامها كمرادف لكلمة »اإلرهاب«. 

أواًل: الصوفية وتطورها التارخيي:

ما هي الصوفية؟ 

اختلفت اآلراء في أصل اشتقاق كلمة التصوف اختالًفا كبيًرا مبا في ذلك آراء أئمة التصوف أنفسهم، وأشهر 
ة، أو كلمة )صوفيا( اليونانية مبعنى احلقيقة.  فَّ اآلراء أنها تنسب إلى الصفاء، أو لبس الصوف، أو أهل الصُّ

»وال يق���ل اخت���الف الصوفية في تعريف التصوف عن اختالفهم في أصله واش���تقاقه، ب���ل ازدادوا تعارًضا 
وتناقًضا فيه كثيًرا، ولقد ذكر الصوفي الفارس���ي قطب الدين أبو املظفر منصور بن أردش���ير السنجي املروزي 
املتوفى س���نة 491ه� أكثر من عش���رين تعريًفا.. أما القش���يري فقد نقل في رس���الته أكثر من خمسني تعريًفا 

)1( راجع محمد إبراهيم مبروك: اإلسالم والغرب األمريكي: نظرية في تفسير الصراع.
)2( املرجع السابق: ص12.

حممد مربوك
مفكر إسالمي
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عن الصوفية املتقدمني.. كما ذكر املستشرق نيكلسون 
ثمانية وسبعني تعريًفا«.)1(

وأّيًا ما كان اخلالف حول اشتقاق التصوف أو تعريفه 
»فال ش���ك أن التصوف منهج نشأ قبل اإلسالم فكًرا 
وس���لوًكا وعقيدة، وأنه كان ف���ي كل األمم والديانات، 
وخاصة في البرهمية الهندوسية، والفلسفة اإلشراقية 

اليونانية، واملجوسية والفارسية«.)2(

التطور الفكري والتارخيي للتصوف:

لقد أدرك أئمة اإلسالم األوائل 
أن من أس���س اإلمي���ان: العلم 
واليقني بأن الهدى هو هدى الله 
الذي جاء ب���ه محمد صلى الله 
عليه وس���لم وال أحد سواه، وأنه 
مهما بدا األمر أمر تقوى وشدة 
خوف من الله، وال يتبع في ذلك 

طري���ق محمد صلى الله عليه وس���لم؛ فذلك باب من 
أبواب الضالل ال شك فيه.          

ولقد كانت الشطحات الصوفية متضي دومنا اجتاه، 
وال ينتظمها منهج مع���ني؛ حتى جاء احلكيم الترمذي 
د لها القواعد، ووضع لها التصور النظري الشامل  فقعَّ
الذي يس���تمد مقوماته من املبالغة: املبالغة في مفهوم 
احلب.. املبالغة في مفهوم الزهد في الدنيا.. املبالغة 
في مفهوم الوالية بوجه عام، ماضًيا في كل ذلك على 
غير طريق محمد صلى الله عليه وس���لم، ومس���تعيًنا 
في تبرير منهج���ه بالعديد م���ن األحاديث الضعيفة 
واملوضوع���ة التي كثيًرا ما تش���تمل عليها كتبه. انظر 
مث���اًل قول احلكيم: »فكل عامل قص���د بعمله إلى أن 
يكتسب لنفس���ه ثواًبا مما أعده الله له في اجلنة، أو 
يعده لنفسه ُجّنة مما أوعده الله من عقابه؛ فقد اتخذ 

)1( إحس���ان إلهي ظهير، التصوف: املنشأ واملصادر، إدارة ترجمان السنَّة، 
الهور، باكستان، ص 53. 

)2(  د. عبد الرحمن عبد اخلالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، 
ص32. 

لنفسه دون الله ُعّدة ومتعلًقا، فُوِكل إلى ما أعده لنفسه 
وتعلق به«)3( انظر هذا في مقابل قوله تعالى:  نب ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ مب     ]السجدة: 16[، وكأنه يوجه اللوم 

على نفس األمور التي يوجه الله تعالى عليها ثناءه. 

وبعد أن بلغ الشطح الصوفي مداه مع أمثال احلالج 
والس���هروردي، وادعاء الفناء واحللول واالحتاد؛ تهيأ 
األمر لطور حديد من االنحراف الصوفي ميثل انعتاًقا 
كاماًل من كل عقائد اإلسالم، بل وبناء تصور اعتقادي 
جديد ال عالقة له باإلس���الم، وذلك مع املدعو محيي 
الدين ابن عربي صاحب نظرية 
وحدة الوج���ود بني الله والعالم؛ 
حيث يق���ول في كتابه )فصوص 
احلك���م(: »ولوال س���ريان احلق 
في املوج���ودات بالصورة ما كان 

للعالم وجود«.)4(

والذي بعد أن ادعى أنه خامت األولياء، زعم أن مكانة 
خ���امت األولياء أعلى من مكانة خ���امت األنبياء؛ وذلك 
»ألن الرس���الة والنبوة -أعني نبوة التشريع ورسالته- 

تنقطعان، والوالية ال تنقطع أبًدا«.)5(

وتلقف م���ن بعده هذا الهذي���ان كل مجنون زنديق، 
اتخ���ذ إلهه هواه؛ فذهب إلى وح���دة الوجود، وادعى 
أنه هو أو غي���ره خامت األولياء، وقطب األقطاب، مثل 
ابن سبعني والتلمساني أو ادُِّعي له مثل املزعوم السيد 

البدوي. 

أما الط���ور األخير من أط���وار الصوفية فهو طور 
الدجالني -أو الدجاجل���ة على حد وصف بعض أئمة 
أهل السنة واجلماعة املعاصرين لهم- وهم أولئك الذين 
استغلوا جهل الناس بالدين في العصور املتأخرة لبالد 
اإلسالم التي دهمها الغزاة من كل جانب؛ فاستعبدوا 
الناس وركبوا رقابهم، ونهب���وا أموالهم، وأعانوا غزاة 

)3( مكر النفس: نقاًل عن عبد الفتاح بركة، احلكيم الترمذي: ص82. 
فصوص احلكم بشرح القاشاني: ص29.ط احللبي.   )4(

)5( املرجع السابق: ص295. 

ال ش��ك أن التصوف منهج نش��أ قبل اإلسالم 
فك��ًرا وس��لوًكا وعقيدة، وأن��ه كان في كل 
األم��م والديان��ات، وخاص��ة ف��ي البرهمي��ة 
الهندوسية والفلسفة اإلشراقية اليونانية 

والمجوسية والفارسية.
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الب���الد، ولعل الطريقة التيجانية خير مثل يُضرب في 
ه���ذا الصدد؛ حيث يزعم مري���دو التيجاني أن فضل 
ق���راءة ورده )صالة الفاحت ملا أغلق( أن »املرة الواحدة 
من صالة الفاحت تعدل كل تسبيح وقع في الكون، وكل 
ذكر، وكل دعاء كبير أو صغي���ر، وتعدل تالوة القرآن 

ستة آالف مرة«.)1(

واخلالصة في هؤالء هي ما قاله فيهم املجاهد الكبير 
واإلمام املجدد البشير اإلبراهيمي: »وباجلملة.. فهذا 
رقّي الذي أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم  الط���راز الطُّ

قولك:)طالب دنيا وعباد شهوات(«.)2(

ثانًيـــا: موقـــف الصوفيـــة التارخيـــي مـــن الغزاة 
واالستعمار

االنعزال عن الواقع السياســـي كموقف مبدئي 
للصوفية:

بدأت الصوفية كما أش���رنا كتوج���ه حقيقي مبالغ 
في���ه في االنعزال عن الدنيا، ث���م ادعاءات ابن عربي 
وم���ن تاله، امله���م أنها في احلالتني ب���دت بعيدة عن 
االهتمام باألمور الدنيوية، والسياسية منها على وجه 
اخلصوص، يقول ابن عربي في فتوحاته: »ومن اتسع 
في علم التوحيد ولم يلزم األدب الشرعي فلن يغضب 
لله وال لنفس���ه، فإن التوحيد مينعه من الغضب؛ ألنه 
في نظره ما ثَم م���ن يغضب عليه ألحدية العني عنده 
في جميع األفعال املنسوبة إلى العالم؛ إذ لو كان عنده 
مغض���وب عليه لم يكن توحي���ًدا، فإن موجب الغضب 

إمنا هو الفعل، وال فاعل إال الله«.)3(

ا ما يقوله ابن عرب���ي مع مذهب وحدة الوجود؛  وحّقً
فليس ثم معتدي ومعتًدى عليه؛ ألن املعتدي واملعتدى عليه 

)1( نق���اًل عن اإلمام محمد بن تقي املغرب���ي، الهدية الهادية إلى الطريقة 
التيجانية: ص37. 

)2( البش���ير اإلبراهيمي، الط���رق الصوفية، مكتبة الرض���وان، اجلزائر، 
الطبعة األولى، 2008م، ص 58. 

)3( نقاًل عن: محمد بن عبد الله املقدي، التصوف بني التمكني واملواجهة، 
موقع الصوفية، 2008م، ص 82. 

كالهما واحد، ولكن األهم من ذلك أنه يقدم كذلك تبريًرا 
نظرّيًا ملداهنة األقوى بشكل مستمر، ويقول عبد الوهاب 
الشعراني في البحر املورود: »أُخذ علينا العهد ال نزدري 
من رفعه الله علينا من األكابر في دين ودنيا؛ أدًبا مع الله 

تعالى، وما رفعهم علينا إال حلكمة بالغة«.)4( 

فأين م���ا يقوله هنا من األدب م���ع الله، وإمنا هو 
مجرد تسويغ زائف لنفاق األقوى على الدوام. 

ويق���ول أيًضا في لطائف املنن: »مما منَّ الله تبارك 
: حفظي لألدب مع الس���لطان ونوابه؛  وتعالى به عليَّ
فال أعترض عليهم في فعل ما هو من مالزمهم عادة، 
بل أبتكر لهم احملامل احلس���نة في الشريعة واألجوبة 
املسكتة، فحتي لو جاء ملوك الفرجن إلى بالدنا، فقام 
مماليك السلطان بخدمتهم وأركبوهم اخليل، وطرقوا 
لهم الطري���ق؛ ال أعترض، بل أحمل ذلك على محامل 
صحيحة في الشرع.. فإن الوالة أمت نظًرا منا بيقني، 

ولذلك ملَّكهم الله تعالى وحّكمهم فينا«.)5( 

فهل رأيتم نفاًقا وتصريًحا باللعب بالش���ريعة أكثر 
من هذا؟! 

ويقول التيجاني في رسالة إلى أهل فاس: »وسلموا 
للعامة ووالة األمر ما أقامهم الله فيه من غير تعرض 
ملناف���رة أو تبغيض أو تنكير، ف���إن الله هو الذي أقام 
خلق���ه فيما أراد، وال قدرة ألحد أن يخرج أحد اخللق 

عما أقامه الله فيه«.)6( 

توظيـــف الغـــزاة واحلـــكام للصوفيـــة إلرضـــاخ 
الشعوب:

لعل أفضل ما يس���تهل به احلديث عن العالقة بني 
الصوفي���ة والغ���زاة بوجه عام، هو ما ح���كاه الزعيم 
مصطفى كامل عن رجل فرنس���ي ادعى اإلسالم في 

املرجع السابق: نفس الصفحة.  )4(
)5( املرجع السابق.

)6( املرجع السابق: ص 82 � 83.
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تونس، ثم جاور أحد األضرحة، وظل يتقرب منه حتى 
صار سادنه؛ وملا أرادت فرنسا غزو تونس واحتاللها؛ 
استعد أهلها للقتال، وذهبوا إلى ذلك الضريح ليستمدوا 
منه البركة، وهنا قال السادن: »دعوني حتى أستشير 
الشيخ«؛ فدخل ثم خرج فقال: »إن موالنا يقول لكم: إن 
الفرنسيني قضاء وقدر، ويجب عليكم التسليم للقضاء 
والقدر« فص���ّد الناس عن اجلهاد، واحتلت فرنس���ا 
تونس«)1(، فاملوقف الصوفي الذي ذكرناه س���ابًقا من 
الغزاة واحلكام- وهو ال���ذي يتالءم مع حقيقة الفكر 
الصوف���ي ذات���ه - يصنع هذه العالق���ة الطردية بني 
معدل التعمق في الفكر الصوفي ومعدل االستس���الم 
للغزاة واملستعمرين، ولهذا يقول احلاكم الفرنسي في 
اجلزائر:  »إن احلكومة الفرنسية تعّظم زاوية من زوايا 
الطرق، أكثر من تعظيمها لثكنة جنودها وقوادها، وإن 

الذي يحارب الطرق إمنا يحارب فرنسا!!«.)2( 

ويقول الش���يخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله- في 
كتابه البريلوية وهي إح���دى الطرق الصوفية بالهند: 
»إن الباح���ث والقارئ يندهش ويتحير عندما يرى أنه 
لم تقم حركة في ش���به القارة ملواجهة االس���تعمار إال 

وخالفها البريلوي، وكّفر زعماءها«.)3(

وف���ى ع���ام )1870م( حمل أحمد التيجاني ش���كر 
اجلزائريني للفرنسيني! وبرهن على ارتباطه بفرنسا،  
فتزوج أوريلى بيكار، وبفضلها حتولت منطقة كوردان 
من أرض صحراوية إل���ى قصر منيف رائع، وهو أول 

مسلم جزائري يتزوج بأجنبية.)4(

ومم���ا يذكر أن مدام أوريلى بيكار قد أصدرت كتاًبا 
بعنوان )أميرة الرمال(، تعني نفس���ها، مألته باملثالب 
واملطاعن على الزاوية التيجانية، ومس���لمي اجلزائر، 

)1( د. أحمد ش���كري، الدعم األمريكي للصوفية، موقع صوت الس���لف، 
انظر الرابط:

 http://www.yasserborhami.com/article.php?a=1625

أنور اجلندي، الفكر والثقافة في شمال إفريقيا، الدار القومية للطباعة   )2(
والنشر، القاهرة، 1965م، )ص: 51، 52(.  

)3( نقاًل عن محمد بن عبد الله املقدي، مرجع سابق: ص91.
الفكر والثقافة املعاصرة في شمال إفريقيا )ص: 52(.   )4(

وذك���رت أن أحم���د التيجان���ي قد تزوجه���ا على يد 
الكردينال »الفيجري« على حسب الطقوس املسيحية، 
وبقيت أوريلي على كاثوليكيتها، وملا توفي عنها زوجها 
خلَفه عليها وعلى السادة التيجانية أخوه علي، فأطلق 

عليها لقب )زوجة السيدين(«.)5(

وقد كافأتها السلطات الفرنسية مقابل ما قدمته من 
خدمات بوسام جوقة الش���رف، وقالت عنها في براءة 
التوجيه: »إن هذه الس���يدة قد أدارت الزاوية التيجانية 
إدارة حسنة كما حتب فرنس���ا وترضى، وساقت إلينا 
جنوًدا مجندة م���ن أحباب هذه الطريق���ة ومريديها، 

يجاهدون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص«.)6(

يق���ول محمد كرد علي ف���ي مذكراته: »العجيب أال 
يطلع بس���ر الطرق الصوفي���ة وال يفهم كتب القوم إال 
اجلهل���ة املتعبدون على نحو ما ن���رى في الطريقتني 
اللتني جاءت إحداهما - وهى القادرية - من الشرق، 
وكانت اختراًع���ا إجنليزًيا صرًفا، وجاءت األخرى من 

الغرب وهي بضاعة فرنسية محضة«.)7(

وقد نق���ل الكالم عبد الرحم���ن اجلياللي صاحب 
كت���اب تاريخ اجلزائر العام مس���تنكًرا - وهو صوفي 
املش���رب- ثم علق قائاًل: »ولعل كرد يقصد من قوله: 
أولئك املعروفني، مبن جاءوا أخيًرا من مدعي املشيخة 
الذين تزعموا هاتني الطريقتني اللتني أشار إليهما كرد 
عل���ي، وكانوا فعاًل عمالء متعاونني ملصلحة اإلنكليزي 

والفرنسي، فإن كان هكذا فنعم إذن«.

ويقول محمد فهر ش���قفة: »ون���رى واجبنا؛ خدمة 
للحقيقة والتاريخ، أن نذكر أن احلكومة الفرنسية في 
زمن االنتداب على س���ورية حاولت نشر هذه الطريقة 
– التيجانية -، واستأجرت بعض الشيوخ لهذه املهمة، 
فقدمت لهم املال واملكان لتنشئة جيل مييل إلى فرنسا؛ 
لكن مجاهدي املغ���رب لفتوا انتباه املخلصني من أهل 

)5( املصدر السابق )ص:52(. 
)6( التيجانية )ص:61(.

التيجانية )ص:62(.   )7(
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الب���الد إلى خطر الطريقة التيجانية، وأنها فرنس���ية 
استعمارية تتستر بالدين، فهّبت دمشق عن بكرة أبيها 

في مظاهرات صاخبة«.)1(

بعض االســـتثناءات التارخيية يف قيام الصوفية 
جبهاد الغزاة، وتفسري ذلك: 

ب���د من  للح���ق فال  إق���راًرا 
االعتراف بأن���ه مع هذا املوقف 
العمالة مع  الصوفي املخزي من 
الغزاة عل���ى امتداد التاريخ؛ فإن 
هناك بعض احلاالت االستثنائية 
الت���ي وق���ف فيها بع���ض قادة 
الصوفي���ة في مواجه���ة الغزاة، 
وقام���وا مبحاربته���م، واملث���ال 
على ذلك حركة اإلمام ش���امل، 

عندما قاد اجلهاد القوقازي ضد 
القيصرية الروسية في الربع الثالث من القرن التاسع 

عشر.

وكذلك احلركة السنوس���ية الليبية في أوائل القرن 
العش���رين، وخصوًصا املجاهد الكبير الش���يخ عمر 
املخت���ار وكذلك املجاهدي���ن الديوبنديني األفغان في 
مواجهة اإلجنليز أواخر القرن التاسع عشر، والروس 
أواخر القرن العش���رين واألمري���كان في أوائل القرن 

احلالي.

ولكي تتضح الصورة ال بد أن نذكر أنه بالرغم من انتماء 
اإلمام شامل للطريقة النقشبندية، وأنه كان يسمي أتباعه 
باملريدين؛ فإن ذلك يكاد يكون صورة تقليدية للتدين في 
بقاع عديدة من العالم اإلس���المي في ذلك العصر، كما 
أنه »لم يقم باألوراد الصوفية املبتدعة املعروفة اليوم، ولم 
يكن يؤدي رابطة ش���ركية يدعو فيها غير الله، ويتصور 
فيها صور الش���يخ، ولم تكن صورة الش���يخ في جيبه - 
كما تفعل الصوفية الي���وم - وال يعلقها على جداره في 

)1( محمد فهر شقفة، التصوف بني احلق واخللق: ص 217.

مصاله، بل كان كّث اللحية متبًعا لسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم، أما أنه سّمى مقاتليه باملريدين؛ فإمنا فعل 
ذلك بغية اختراع اسم يجمعهم حوله كما يجتمع مريدو 
الصوفية حول شيخهم؛ تشبيًها لتنظيمه وحركته بالتنظيم 

الصوفي«.)2(

أما بالنسبة للحركة السنوسية فيقول عنها الدكتور 
»الطريق���ة  العقب���ي:  ص���الح 
السنوس���ية طريق���ة إصالحية 
جتديدية تأثر مؤسسها باحلركة 
بن  محمد  لصاحبه���ا  الوهابية 
عبد الوه���اب قدس الله روحه، 
وتهدف السنوسية -فيما تهدف 
إليه- إلى نشر اإلسالم وإصالح 
عقيدته مما عل���ق به من أنواع 

البدع والضالالت«.)3(

أما الديوبندية فقد نش���أت كمدرس���ة مستقلة عن 
الس���يطرة االس���تعمارية على التعليم في ربوع الهند 
أواخر القرن التاسع عشر، وكان الفكر الصوفي مازال 
هو الفكر السائد هناك منذ عصر التدهور احلضاري 
اإلسالمي، ولكن الكثير من علماء هذه املدرسة أخذوا 
على عاتقه���م تخليص هذه املدرس���ة من الضالالت 
والبدع، وااللتزام بالكتاب والسنة، وهو األمر اجلاري 
العمل به حتى اآلن، واخلالصة مما سبق أن الصوفية 
س���يطرت لفترات طويلة على بقاع عديدة في أنحاء 
العالم اإلس���المي، وكانت تختل���ف اختالًفا كبيًرا من 
حيث االنحراف والشطط أو االقتراب من منهج السنة 
النبوية، وألن أغلب حالها الش���طط فقد كانت غالًبا 
م���ا تكون أداة في يد الغزاة ولم تعمل على مجاهدتهم 
إال الفئ���ات التي اقتربت كثيًرا من منهج أهل الس���نة 

واجلماعة. 

الفروق بني أهل السنة والصوفية: ص499.  )2(
)3( د. صالح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية باجلزائر... تاريخها ونشاطها، 

دار البراق، 2002م: ص 194.

 الصوفي��ة س��يطرت لفت��رات طويل��ة على 
بق��اع عدي��دة في أنح��اء العالم اإلس��المي، 
وكان��ت تختل��ف اختالًف��ا كبي��ًرا م��ن حي��ث 
االنح��راف والش��طط أو االقت��راب م��ن منهج 
الس��نة النبوية، وألن أغلب حالها الش��طط 
فقد كانت غالًبا ما تكون أداة في يد الغزاة 
ول��م تعم��ل عل��ى مجاهدته��م إال الفئات 
الت��ي اقتربت كثيًرا من منهج أهل الس��نة 

والجماعة 
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ثالًثا: الصوفية والنظم احلاكمة:
حقيقة توظيف النظم احلاكمة للصوفية:

ذكرنا من قبل كيف يوّج���ه أئمة الصوفية مريديهم 
باالنصياع الكامل للحكام مهما بدا في س���لوكهم من 
مظال���م ومخالفات، ومن ثم فق���د وجد احلكام على 
امتداد التاريخ في الصوفية خير معني لهم على تخدير 

الشعوب واالستبداد. 

 وبحسب د.عمار حسن فالصوفية »تعيش في ركاب 
السلطة، وعلى هذا األساس فهي رمبا تكون جزًءا من 
االس���تبداد؛ باإلضافة لكونها أحد جتليات الدين في 

التحول إلى فلكلور«.)1(

وفي دراس���ة بعن���وان )عوملة 
احلركة اإلس���المية الراديكالية 
الدكتور  احلالة املصرية( يذهب 
جهاد عودة والدكتور عمار حسن 
إلى أن »هناك تياًرا دينّيًا واسع 
االنتشار يتعدى في متدده حدود 

الدول���ة القومية، وهو الطرق الصوفية؛ حيث جند أن 
بعض الطرق الصوفية له���ا أتباع في دول عديدة مبا 
فيه���ا الدول األوروبية والوالي���ات املتحدة ذاتها، لكن 
س���كونية هذا التيار وانس���حابه السياسي أو مواالته 
للحك���م في مصر عبر التاري���خ، ونهايته في الفلكلور 
الشعبي أكثر من تفاعله مع احلالة السياسية؛ يُخرجه 
من املعادلة فيم���ا يتعلق بالقضايا اخلارجية؛ حيث ال 
تخ���رج رؤيته في الغالب األعم ع���ن تلك التي تتبناها 

احلكومة«.)2(

وي���رى الدكتور عامر النجار: »أن���ه قد يكون مما 
س���اعد على انتش���ار الطرق الصوفي���ة في مصر 
انتش���اًرا عجيًب���ا، واندف���اع عش���رات األلوف من 

)1( احلركات الصوفية تعيش في ركاب الس���لطة، موقع إيالف: 13 أبريل 
2010م. 

)2( ندوة مناقش���ة كتاب )التنمية السياس���ية للطرق الصوفية في مصر(: 
موقع العربية. نت.

املصريني لالنضمام حتت لواء الصوفية؛ ليش���غلوا 
الشعب املصري عن التفكير في أحوال البالد. فبدالً 
من أن يش���غل اإلنسان املصري بالتفكير في ظروفه 
االجتماعية واالقتصادية السيئة، بدالً من أن يفكر في 
فق���ره وبالئه، بدالً من أن يفكر في طريقة للخالص 
من وضعه الس���يئ بالثورة على احلاكم؛ فإن احلاكم 
نفسه يعمل على شغل فكره من خالل تشجيعه على 
االنضمام إلى إح���دى الطرق الصوفية، فيجد عامله 

وخالصه في رحاب الطرق«.)3(

واملثال اآلخر نس���تطيع أن نقدمه من اليمن؛ حيث 
يذكر الدكتور عبد الله هارون رئيس جامعة األحقاف 
في ح���وار له م���ع صحيفة 26 
س���بتمبر الرسمية )عدد 1051، 
ص1( أن الصوفية »هي ش���يء 
عظي���م في تاريخ األمة احتاجت 

إليه ومازالت حتتاج إليه«.)4(

ويص���ف املرجعي���ة الصوفية 
باليم���ن على أنه���ا »تكونت على 
اعتبار أن التدين أفضل من العمل السياس���ي، مبعنى 
االنفصال عن الص���راع السياس���ي، فتجنب العلماء 

الدخول في أي صراع منذ ذلك احلني وإلى اآلن.

وامتنعوا عن الدخول في االس���تقطاب السياس���ي 
وهذا جعلهم واسطة مقبولة بني املتصارعني أنفسهم 
وبني املتصارعني وعامة الشعب، وأسست ثقافة سليمة 
قائمة على التورع عن الدم، والتورع عن املال، والقائمة 

على نشر احملبة، وتعظيم قيم السالم والتآلف«.)5(

وعلى األسس السابقة فقد حظيت جامعة األحقاف 
الصوفية من احلكومة اليمنية بدعم نوعي- حس���ب 

د. عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر.. نشأتها ونظمها وروادها،   )3(
دار املعارف املصرية.

)4( التص���وف والدور الق���ادم في خدمة الغرب، مرك���ز اجلزيرة العربية 
للدراسات والبحوث، انظر الرابط:

http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=30

)5( املرجع السابق.  

يقول سيدي الجيالني: »إنه من باب االحتياط 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر الس��لفي 
الجه��ادي،  يق��دم ألجهزة األمن نس��ًخا من 
ملفات الطلبة الذين يرغبون في االنتس��اب 
إل��ى زاويته؛ حتى يتم تمحيصها والتحقيق 

فيها«.
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تعبي���ر الدكتور هارون- و»املتمث���ل في منحنا أراضي 
اس���تثمارية، كوقٍف تدّر على اجلامعة دخاًل ما دامت 
اجلامع���ة تقدم عماًل خيرًيا لصالح املجتمع، كما وّجه 
األخ الرئيس باستيعاب عدد من خريجي كلية الشريعة 
باملعهد العال���ي للقضاء، على اعتبار أنها متثل الطرح 
املعت���دل القائم عل���ى التخصص العلم���ي واخلطاب 

الديني املعتدل«.)1(

هل مثة حتالف ب��ن الصوفية والغرب والنظم احلاكمة 

يف مواجهة ما يسمى اإلسالم السياسي؟ 

ألن اإلسالم احلقيقي هو اإلسالم الشمولي فال بد 
من أن ذلك ميثل خط���ًرا على الغرب وعلى الصوفية 
على السواء، وذلك هو ما فطن إليه الفريقان، وأشارا 

إليه بكل وضوح.

يقول الش���يخ س���اري علي حكمت، األم���ني العام 
لالحتاد الوطني للزوايا باجلزائ���ر: »فتح زاوية يعني 
غلق س���جن«؛ بالنظر إلى الدور امله���م الذي تقوم به 
الزواي���ا في تربي���ة النشء تربية ديني���ة وعلمية نقية 
من االنحراف والتش���دد، وهو ما يفرقنا عن التفكير 
السلفي اجلهادي »كانوا يتهمونا بالسير وراء السلطة 
واالنصياع ألوامر الس���لطان، قد يكون ذلك صحيًحا! 
غير أن جتربة الس���نوات العشر األخيرة أثبتت خطر 

اإلسالم اجلهادي على مكتسبات األمة«.)2(

ويقول س���يدي اجليالني: »إنه م���ن باب االحتياط، 
ولقطع الطريق أمام حملة الفكر الس���لفي اجلهادي، 
يقدم ألجهزة األمن نس���ًخا من ملفات الطلبة، الذين 
يرغبون في االنتس���اب إلى زاويته حتى يتم متحيصها 

والتحقيق فيها«.)3(

ف���ي الفترة األخيرة ف���ي مصر ظه���ر جلًيا تقّرب 
احلكومة من املتصوفة، وتقرب املتصوفة من احلكومة، 

)1( املرجع السابق. 
)2( نق���اًل من محمد بن عبد الله املقدي: التصوف بني التمكني واملواجهة: 

ص83. 
املرجع السابق.  )3(

بل والسعي من الطرفني للتقارب، فقد خلقت الظروف 
املالئمة للتحالف ضد اجلماع���ات أمام الرأي العام، 
اعتبار الصوفية طرًحا دينّيًا له مكانته عند املصريني، 
بينما هي حتتمي بالنظام ضد ممارس���ات اجلماعات 
الس���لفية التي ترى حترمي رفع القب���اب على القبور، 
وحترمي الطواف بها وعبادتها، والتي تتعيش اجلماعات 
الصوفية على بثها ب���ني الناس، والتي لوالها لتقوض 
رك���ن ركني من أركان التصوف، ومن هنا فقد حرصت 
السلطة السياس���ية على حضور املوالد واالحتفاالت 
الصوفية، وكان شيخ مشايخ الطرق الصوفية الراحل 
أبو الوفا التفتازاني عضًوا في احلزب احلاكم ورئيًسا 
لعدة جلان داخل جهاز الدولة، بل وحرص رئيس الدولة 
السابق بنفسه على الصالة في مساجد األولياء، مثل 
مسجد احلس���ني بالقاهرة ومس���جد السيد البدوي 

بطنطا.

رابًعا: التوظيف الغربي األمريكي للصوفية:

نظرة القوى الغربيـــة للتصوف كتوجه مضاد 
لإلسالم السين احلقيقي:

التص���وف ينزع كما أش���رنا من قبل - س���واء كان 
حقيقة أو ادع���اء - إلى البعد ع���ن الدنيا واإلغراق 
في الغيبيات؛ ولذلك فهو يتناقض مع اإلسالم السني 
الش���مولي الذي يربط الدنيا باآلخرة، ويوجه احلياة 
عامة بقواع���ده وأحكامه، ومن ثم فإن الصوفية متثل 
ا لإلس���الم السني املجاهد،  حليًفا فكرّيًا للغرب مضاّدً

فضاًل عن كونها حليًفا سياسّيًا. 

تق���ول فارينا عل���م -وهي أحد املمثل���ني للصوفية 
املوجودين في الغرب-: »من املمكن أن تصبح الصوفية 
اليوم -  بتركيزها على القيم اإلس���المية املش���تركة، 
ووضع األهداف الس���امية نصب عينيها -  مبثابة قوة 
كبيرة مضادة لإلس���الم املجاه���د«)4(، وفي رده على 

)4( نق���اًل عن محمد بن عبد الله املق���دي، نقض الُعرى.. رؤية في البديل 
الغربي للتيار الس���لفي، مجلة البيان، العدد 223، ربيع األول 1427ه�، 

مارس 2006م.
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س���ؤال من صحيفة صنداي استريت تاميز يقول: هل 
تقول: إن الوهابية هي املصدر الرئيس لإلرهاب؟ 

أجاب هش���ام القباني النقشبندي: »علموا الطالب 
الصوفية؛ حيث يجب أن يتعلم الطالب كيف يصبحون 
محبني للس���الم، وكيف يصبحون ج���زًءا من املجتمع 

الكبير، فالوهابية حتّرض الطالب 
على أال يكونوا جزًءا من املجتمع 
الكاف���ر، ولكن ينبغ���ي االندماج 
والتكامل م���ع النظام الذي يعيش 
في���ه املرء؛ ففي س���نغافورة مثاًل 
ينبغ���ي أن يكون امل���رء جزًءا من 
نظام���ه الفري���د، فال يس���تطيع 

الق���ول: أنا مس���لم وأن اآلخر صيني، فكال املس���لم 
والصيني مواطنان خاضع���ان لنظام معني، أما الدين 
فمس���ألة بني املرء وبني الرب، هكذا يقول اإلس���الم، 
ودعني أقترح عدم اس���تيراد العلم���اء؛ فهم يأتون من 
الشرق األوس���ط وإفريقيا وهم يحملون عقلية البالد 
التي أتوا منها، وال���رأي عندي هو أن يكون التدريس 
ف���ي اجلامعات من املقررات التي يوافق عليها العلماء 

احلداثيون املعتدلون«.)1(

نظرة القوى الدولية:

أوصى تقرير مؤسسة راند لعام 2007م »أن يُستخدم 
التيار التقليدي والصوفي في مواجهة اإلسالم السلفي، 
وقد مت تعري���ف التيار التقليدي في هذا التقرير على 
أن���ه التيار ال���ذي يصلي باملس���اجد ذات األضرحة، 
بخالف ما تدعو إلي���ه الوهابية، ومييل إلى التمذهب 
وعدم االجتهاد وامليل نحو التصوف. وأن من مصلحة 
الغرب إيجاد أرضية تفاهم مشتركة مع التيار الصوفي 

والتقليدي من أجل التصدي للتيار اإلسالمي«.)2(

)1( محمد بن عبد الله املقدي، الصوفية: ص23. 
)2( د. ب�اس�م خ�ف�اج�ي، املفهوم األمريكي لالعتدال اإلسالمي.. قراءة في 
تقرير راند 2007م، مجلة البي���ان، العدد 236، ربيع اآلخر 1428ه�، 

أبريل 2007م. 

املخططات الغربية واألمريكية لدعم احلركات 
الصوفية لتنفيذ أجندتها يف املنطقة:

قلن���ا من قب���ل: إن االس���تراتيجية السياس���ية بل 
واحلضارية للغرب عموًما، وأمريكا على وجه التحديد، 
غ���دت تقوم على املعادل���ة اآلتي���ة: التحالف الكامل 
م���ع الصوفية، مب���ا في ذلك 
مواجهة  في  العسكري،  الدعم 
اإلسالم حتت مسمى الوهابية 

والتطرف.

وعلى هذه املعادلة الس���ابقة 
مت عق���د املؤمت���رات، وإعداد 
املخططات والتقارير، واالنتهاء 
من كل ذلك إل���ى برامج محددة ومعلنة يتم العمل بها 
على قدم وس���اق دون اعتبار ألحٍد، ولقد عبرت عما 
سبق بوضوح شديد الدكتوره هدية ميرا حمدي املدير 
التنفي���ذي للمجلس األمريك���ي األعلى في كلمتها في 
مؤمتر فهم الصوفية الذي عقده مركز نيكس���ون عام 
2004م؛ حيث تقول: »إن األحداث اخلطيرة التي وقعت 
في القرن العش���رين )انهيار اإلمبراطورية العثمانية، 
واحلمالت االستعمارية لبعض القوى الغربية، والتراجع 
العام للحضارة اإلسالمية( أدت إلى موجة جديدة من 
الفكر في العالم اإلسالمي، تسعى إلى توحيد املسلمني 
في قوة سياسية موجهة ضد أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية، وهذه األيديولوجية يش���ار إليها بالوهابية 
)ويطلق عليها اليوم الس���لفية(، ووصف السلفية بأنها 
محاولة لتنقية ممارسات املسلمني حول العالم املتأثرة 
بالغرب والصوفي���ة وغيرها، وه���ذه األيديولوجيات 
أرجعت فش���ل املسلمني في مقاومة االستعمار الغربي 

إلى أن فساد االعتقاد يتبعه ما بعده«. 

»إن جناح هذه األصولية املسيسة اعتمد على إنشاء 
قوة موح���دة تكون قادرة على مواجه���ة الغرب، وكان 
احل���ل هو الرجوع إلى القرآن، ومن أجل استكش���اف 
النصوص املقدسة أعادوا تفسير الشريعة اإلسالمية 

إن االستراتيجية السياس��ية بل والحضارية 
للغ��رب عموًما، وأمريكا على وجه التحديد، 
غدت تق��وم على المعادل��ة اآلتية: التحالف 
الكامل م��ع الصوفية، بما ف��ي ذلك الدعم 
تح��ت  اإلس��الم  مواجه��ة  ف��ي  العس��كري، 

مسمى الوهابية والتطرف.



الصوفية بني االستقطاب السياسي والتوظيف اخلارجي

205التقرير االسرتاتيجي الثامن

ا للكتابات الدينية،  باالعتماد على تفس���ير حرفي جّدً
ا«.)1( وكان هذا احلل ناجًحا حّقً

إن م���ا ذكرت���ه هدية ميرا حم���دي ال يعدو محض 
اعتصام املسلمني باإلس���الم احلقيقي )السني(، فما 
العي���ب في ه���ذا؟! وملاذا يتم َوْصم ذل���ك من منظور 
الدميقراطية األمريكي���ة بالتطرف واإلرهاب؟! ويبدو 
أنه يكفي اتهام املسلمني ب�»التفسير احلرفي للنصوص 

املقدسة« لكي يتم وصمهم بذلك!

لكن هش���ام قباني نائب رئيس الطريقة النقشبندية 
ل���م يكتِف في هذا املؤمتر به���ذا التعميم الذي ذكرته 
الدكت���وره هدية ع���ن الوهابية، بل أدخ���ل فيها »كل 
املجموعات املتطرفة اجلديدة مثل اإلخوان املس���لمني 

وحزب التحرير«.)2(

واألغرب أنه أثناء املؤمتر مت توزيع دراسة بيانية توضح 
املذاهب اإلسالمية، ذكروا خاللها أن املجموعة السلفية 
املقص���ودة تضم )الوهابية - اجلماعات الفلس���طينية 
اإلرهابية - اجلماعات اإلس���المية -  حزب التحرير 
- جماعة التبليغ(، ومن الواضح أن ذكر جماعة التبليغ 
)وهي جماعة لها جذور صوفية( يعني أن املؤمتر يصّر 
على التحالف مع الصوفية املتطرفة فقط، ومواجهة ما 

دون ذلك.

وفضاًل عن ذلك فقد أراد القباني جتريد الس���لفية 
)والتي يقصد بها اإلس���الم السني( من االنتساب إلى 
السلف الصالح؛ حيث ذهب إلى أنه »ليس ثمة مصطلح 
في اإلسالم اسمه هذا املصطلح، ميكن إطالقه فقط 
على القرون الثالثة األولى من اإلس���الم، يُطلق عليهم 
السلف الصالح، وبعد ذلك لم يستخدم املصطلح حتى 
عام1980م عندما قال امللك فيصل في افتتاحية مؤمتر 

ما: »نحن لسنا وهابيني، نحن سلفيون«.)3(

تقرير: )فهم الصوفية واستش���راف أثرها في السياس���ة األمريكية(،   )1(
مركز نيكسون، 2004م، ترجمة د. مازن مطبقاني: ص 15 - 16.

)2( املرجع السابق: ص41.

)3( املرجع السابق: ص41.

أما شوارتز صاحب كتاب )وجها اإلسالم( فيقول في 
ا أن على األمريكيني أن  نفس االجتاه: »من الواضح جّدً
يتعلموا املزيد عن الصوفية، وأن يتعاملوا مع شيوخها 
ومريديها، وأن يتعرفوا على ميولها األساسية... يجب 
على أعضاء الس���لك الدبلوماسي األمريكي في املدن 
اإلس���المية من برشتينا في كوس���وفو إلى كشغار في 
غ���رب الصني، وم���ن فاس في املغ���رب إلى عاصمة 
إندونيس���يا جاكرتا، أن يضع���وا الصوفيني احملليني 
على قائمة زيارته���م الدورية، يجب أن ينتهز الطالب 
األمريكيون ورجال األعمال وعمال اإلغاثة والسائحون 
ف���رص التعرف على الصوفيني. األهم من ذلك أن أي 
شخص داخل أو خارج احلكومة يشغل موقًفا يسمح له 
بالتأثير على مناقشة، ورسم سياسة الواليات املتحدة 
األمريكية جتاه الشرق األوسط؛ ميكنه أن يستفيد من 
فهم هذا التقليد الفطري من التسامح اإلسالمي«.)4(

الربامج والوسائل واألدوات:

ال تقف احل���رب الفكرية على اإلس���الم من خالل 
العمل على نشر التصوف عند حدود املخططات، ولكن 

سريًعا ما تتحول إلى برامج عمل على قدم وساق. 

فف���ي أكتوبر 2002م أُقيم ف���ي املغرب بالتعاون مع 
مؤسس���ة كونراد األملانية مؤمتر حول ابن عربي، وفي 
عام 2003م أُقيم مبكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع وزارة 
اخلارجية الفرنسية مؤمتر حول الطريقة الشاذلية ملدة 

4 أيام. 

وفى 2004م أُلقيت على مدى عشرين يوًما محاضرات 
عن احلالج وابن عربي وابن الفارض، وفي 2004م مت 
افتتاح أول أكادميية للصوفية في مصر، وفي 2004م 
أُقيم في عاصمة مالي املؤمت���ر العاملي األول للطرق 

الصوفية بغرب إفريقيا«.

وفي احتفال ذكرى ثورة الفاحت من سبتمبر من عام 
2005م أقامت اجلماهيرية الليبية مؤمتًرا دولّيًا بعنوان 

)4( نقاًل عن التصوف والدور القادم في خدمة الغرب، مرجع سابق. 
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)الطرق الصوفية في إفريقيا.. حاضرها ومستقبلها(، 
وف���ي 2005م ُعقد في اجلزائر مؤمت���ر عاملي حول 

التصوف بجانب ضريح »سيدي بومدين شعيب«. 

ونس���تطيع أن نس���رد حتى وقتنا احلالي عشرات، 
إن ل���م يكن مئات املؤمترات الدولي���ة التي تُقام حول 
الصوفية بدعم غربي وأمريكي على وجه اخلصوص، 
ولكن املفاج���أة الكبرى جاءت مع ما نش���رته جريدة 

الدستور في يوليو2010م. 

فقد نش���رت اجلريدة على صفحته���ا األولى »في 
الوقت الذي كان فيه شيخ الطرق الصوفية يبرم اتفاًقا 
مع احلكومة ممثلة في مؤسس���ة األهرام ملواجهة املد 
الس���لفي والفكر اإلخواني، قام 16 ش���يًخا من شيوخ 
الطرق الصوفية، على رأسهم الشيخ عالء أبو العزامي 
بعقد اجتماع مع سكرتير الس���فارة األمريكية ممثاًل 
لإلدارة األمريكي���ة في مقر الطريقة العزمية مبنطقة 
السيدة زينب، استمر االجتماع ملدة ساعتني، وحضره 
ممثل جلهاز مباحث أمن الدول���ة. خالل اللقاء متت 
مناقشة التنس���يق بني شيوخ الصوفية في مصر وبني 
اإلدارة األمريكية؛ لنشر اإلسالم الصوفي املعتدل بني 
املس���لمني األمريكيني، اتفق الشيوخ مع ممثل السفارة 
األمريكية على أن تس���تضيف اإلدارة األمريكية على 
نفقتها)!( شيوخ الصوفية، كما اتفقوا معه على إقامة 
فعاليات وأنش���طة مكثفة لنشر اإلسالم الصوفي بني 

مسلمي أمريكا، وعلى تبادل الزيارات بني الطرفني.

كما مت االتفاق على اختيار الشيخ عالء أبو العزامي 
كمنسق بني الصوفية في مصر وبني اإلدارة األمريكية. 
وقال الش���يخ محمد عبد املجيد الشرنوبي )الذي لم 
يذك���ر اخلبر صفته(: إن ممثل اإلدارة األمريكية طلب 
اس���تمرار اللقاءات والتنسيق بني اجلانبني. وأكد على 
أن منوذج اإلس���الم الصوفي ميثل اإلس���الم املقبول 
واملرحب به في أمريكا، لكونه إسالًما وسطًيا ومعتدالً. 
وكان الش���يخ عالء أبو العزامي - شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية - قد استضاف اللقاء، وأكد فيه على متانة 

العالقة بني الصوفية والشعب األمريكي«.)1(

وهك���ذا حت���ورت برام���ج العمل ب���ني األمريكيني 
والصوفية بكل هذا اإلعالن والصراحة والوضوح.

ومن الطبيعي أن تكون له���ذه املخططات والبرامج 
الغربية لنش���ر الصوفية أدوات ووس���ائل تعمل على 

حتقيقها في الواقع:

ولقد قدمت ميرا حمدي -املدير التنفيذي للمجلس 
األمريكي األعلى- مقترحاتها حول األدوات والوسائل 

لتحقيق هذه األهداف كالتالي: 

األول: القي���ام باحملافظ���ة أو إع���ادة بناء أضرحة 
األولياء واملراكز التعليمية املرتبطة بها. فالس���لفيون 
ينكرون فكرة األولياء، وغالًبا ما يَهدمون ويحّقرون من 
ش���أن األضرحة املوجودة منذ قرون وخاصة في آسيا 
الوس���طى. وإن إعادة بناء هذه األضرحة واحملافظة 

عليها سيقّوي التقليد القدمي لدى الناس. 

القدمية،  الثان���ي: احملافظة عل���ى املخطوط���ات 
وترجمتها؛ فبعض الشعر العظيم والعلم واملخطوطات 
األدبي���ة املهمة تبقى محجوبة بس���بب نقص التمويل 
ملجهودات نش���رها وتوزيعها؛ ومبس���اعدة كهذه ميكن 
له���ذه الوثائ���ق أن تبرهن على نطاق أوس���ع األهمية 

التاريخية لهذه التقاليد اإلسالمية. 

الثالث: ميكن للواليات املتحدة أن تساعد في إنشاء 
مراكز تعليمية ومتويلها، تق���وم بالتركيز على التاريخ 
الق���دمي واحلضارة اخلاصة باملنطقة، مع تركيز معني 
على سوابق التس���امح الديني والعرقي. وهذه املراكز 
ميكن أن تس���اعد املجتمع في احملافظة على الشباب 

الذين أصبحوا متذمرين من الفكر الوهابي.)2(

)1( فهمي هويدي، تنس���يق )روحي( مع أمريكا، جريدة الشروق اجلديد، 8 
أغسطس 2010، انظر الرابط:

h t tp : / /www.shorouknews .com/Columns /Co lumn.
aspx?id=279762

)2( تقرير )فهم الصوفية واستش���راف أثرها في السياس���ة األمريكية(، 
مرجع سابق، ص 17 - 18. 
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أما ألن جودالس بقس���م دراس���ات األديان بجامعة 
جورجيا؛ فق���دم مقترحاته حول الوس���ائل واألدوات 

كالتالي: 

1- تشجيع نشر كتابات الصوفيني احملليني، وترجمة 
النصوص الكالس���يكية من ِقبل صوفيني محليني إلى 
اللغات احمللية املعاص���رة، وإلى اللغة اإلجنليزية؛ حيث 
يسبغ عليها ذلك االهتمام شهرة وأهمية اللغة اإلجنليزية، 

وبخاصة بالنسبة للشباب. 

2- تش���جيع دمج القيم الصوفية م���ع قيم املجتمع 
املدني في املعاهد التعليمية. 

3- نصح العديد من دول آسيا الوسطى للتأقلم مع 
موقف االنفتاح نحو إعادة إحياء النقش���بندية بصفة 

خاصة. 

4- تش���جيع إحياء الثقافة واآلداب الصوفية، وفي 
الوقت نفس���ه إحياء تقاليد زيارة األضرحة واملقامات 

في كل دولة.)1(

)1( املرجع السابق: ص23. 

وإذا علمن���ا أن اإلدارة األمريكية أنفقت 700 مليون 
دوالر على قن���اة احلرة وإذاعة س���وا؛ أدركنا ما هي 
األدوات التي تس���تخدمها هذه اإلدارة في نشر الفكر 
الصوفي وغيره من أفكار في محاربة اإلسالم، فاملال 
واإلعالم على رأس هذه األمور، وتنفق الواليات املتحدة 
هذا املال ببذخ شديد على كل املوالني لها في برامجها 
في نش���ر الصوفية، خصوًصا فيم���ا يتعلق بالبعثات 
العلمية ورس���ائل الدكتوراه حول رجال التصوف، أما 
اإلعالم فيكاد يقع حتت الس���يطرة الكاملة للتوجهات 
األمريكية، وبهذا تخصصت قنوات فضائية كاملة لنشر 
الفكر الصوف���ي، ومت كذلك في قنوات أخرى الترويج 
ملشايخ التصوف جنًبا مع جنب مع جنوم الفن واإلثارة، 
ولك���ن املالحظة األكثر حداثة في هذا املوضوع تتمثل 
في إبراز مش���ايخ الفكر الصوفي في األعمال الفنية 
كاألفالم واملسلسالت على أنهم النموذج األمثل للفكر 
اإلس���المي، في الوقت الذي تُصّب اللعنات فيه على 
غيرهم من ش���يوخ اإلس���الم بوجه عام، والذين يتم 
وصمه���م عادة بالتطرف واإلرهاب، ومن هذه األدوات 
أيًض���ا ما دعا إليه العديد من مش���اركي مؤمتر )فهم 
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الصوفية( الذي س���بق اإلشارة إليه من وجوب اهتمام 
الواليات املتح���دة بإعادة بناء األضرح���ة واملقامات 

الصوفية. 

أم���ا أعجب ه���ذه األدوات وأخطره���ا فهي القوة 
العس���كرية! نعم القوة العس���كرية! فق���ادة الواليات 
ا املفكرون، أعلنوا  املتحدة األمريكية الدميقراطية جّدً
بكل صراحة أن عل���ى الواليات املتحدة أن تدافع عن 
الفكر الصوفي حتى ولو اضطرها ذلك إلى استخدام 
القوة العس���كرية، يقول رئيس مركز الشرق األوسط 
بالواليات املتحدة: »من منطلق حقوق اإلنس���ان، يجب 
على الواليات املتحدة األمريكية أن تدافع عن مشايخ 
الصوفي���ة ضد من يضطهدهم حتى ولو باس���تخدام 

القوة في كثير من األحيان«.)1(

خامًســـا: مســـتقبل التوظيف السياســـي الغربي 
للصوفية يف املنطقة:

 للقارئ أن يعجب أن بعض الكتاب واحملللني - بعد 
االستش���هادات العدي���دة التي ذكرناه���ا على امتداد 
الدراسة عن حتالف الصوفية مع الغزاة واحلكام على 
امتداد التاري���خ -  يذهبون إلى أن الصوفية في هذا 
العصر لم يتعاونوا مع األمريكيني؛ حيث يقول أحدهم: 
»إن األمريكي���ني واهم���ون إن اعتق���دوا أن الصوفية 
ستتسامح مع تصرفاتهم العدوانية، وستكون هينة لينة 
حيال مشروعهم االستعماري، فاملتصوفة إن كانوا قد 
أظهروا في أغلب األوقات خنوًعا وخضوًعا للسلطان 
واملس���تعمر ببعض الدول ومنها مصر، فإنهم في بالد 
أخرى تصدوا لالس���تعمار وحارب���وه بكل ما أوتوا من 
قوة، مثلما فعل عمر املختار شيخ السنوسية في ليبيا، 
واملهدي شيخ املهدية في السودان، واألمير عبد القادر 

شيخ الطريقة القادرية في اجلزائر. 

وعلى غرار ما فعل الش���يخ ابن ماء العينني ش���يخ 
الطريق���ة الفاضلية ضد االس���تعمار الفرنس���ي في 

)1( املرجع السابق: ص 22.

موريتانيا، وما فعله ش���يوخ التيجانية ضد الفرنسيني 
في املغرب، وأحمد مببا في الس���نغال، والشيخ رابح 
فضل الله في وس���ط إفريقيا، واحل���اج عمر الفوتي 
التكروري في غرب القارة السمراء، واملال محمد عبد 
الله حس���ن في الصومال ضد االس���تعمار اإلجنليزي 

واحلبشي. 

وعلى ش���اكلة ما فعلت النقش���بندية في إندونيسيا 
حني ح���ررت البالد من االس���تعمار الهولندي، وحني 
حافظت على اإلسالم في آس���يا الوسطى والقوقاز. 
ورمبا ينظر األمريكيون وحلفاؤهم إلى اجلزء الضئيل 
الفارغ من الكوب؛ حيث تعاونت بعض الطرق الصوفية 
أو أجنحة منها مع املس���تعمرين طيلة القرنني التاسع 
عشر والعشرين، لكنهم ينسون أو يتغافلون عن الطابع 
اجلهادي والنضالي الذي مّيز أغلب أفكار وممارسات 
متصوفة البل���دان احملتلة، وهى س���مة ال أتصور أن 
تسقط بالتقادم، وال أعتقد أن مؤمترات »غسيل املخ« 
أو »بث األفكار املس���مومة« بوسعها أن جترف أمامها 
ميراًثا تاريخّيًا راس���خ األقدام ملتصوفة أمة أعرق من 

أمريكا بكثير«.)2(

  وال أدرى على أي أس���اس بنى هؤالء موقفهم هذا، 
خصوًصا أن ذل���ك يتناقض مع في���ض الوقائع التي 
ذكروها ف���ي كتاباتهم املتعددة والتي ذكرنا بعضها في 

هذه الدراسة. 

فأبسط قواعد التفكري تقول: إن أحداث املاضي هي 
خير ش���اهد عما ميكن أن يكون في املستقبل؛ فإذا لم 
يكن ذلك حتمًيا فهو حكم الغالب على األقل، فإذا كانت 
العمال���ة هي غالب حالة الصوفية في املاضي، فكيف 

ميكن القول: إن ذلك أمر بعيد عنها في املستقبل؟! 

د. عمار علي حس���ن، أمريكا والطرق الصوفية، جريدة املصري اليوم،   )2(
العدد 2074، بتاريخ 16 فبراير 2010م، انظر الرابط:

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=24
4165&IssueID=1683
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وليست املسألة مسألة وقائع فقط، وإمنا األعمق واألخطر من ذلك هو املكنون الفلسفي لهذا التيار الصوفي، 
والذي  ميّثل في أطواره العليا – مثل طور ابن عربي ومن هم على ش���اكلته – نقيًضا عقائدّيًا لإلسالم، ومن ثم 
كان م���ن احلتمي أن ينعكس ذلك على الواقع العلمي بتلك احلالة العدائية بني تلك الطرق الصوفية واإلس���الم 
الس���ني الشمولي الذي ميثل اإلس���الم احلقيقي املجاهد، مهما اختلقوا له من مس���ميات أو وصموه بالتطرف 

واإلرهاب. 

أما األمثلة التي ذكرها بعض الُكتاب ملجاهدة الصوفيني لالس���تعمار؛ فإن الكثير منها مناقض للحقيقة بشكل 
فّج، وأبرز مثال ذلك هو كالمهم عن جهاد التيجانية، وقد ذكرنا على امتداد الدراس���ة الش���واهد الدامغة على 

تعاون التيجانية مع االستعمار وليس جهادها له. 

واألمثل���ة الصحيحة التي ذكروها مثل جهاد الش���يخ عمر املختار السنوس���ي؛ بّينا م���ن قبل أنه ال يحمل من 
الصوفية سوى الشكل فقط؛ الرتباط الطريقة السنوسية مبنهج أهل السنة واجلماعة، بل وهجومها الشديد على 
االنحرافات الصوفية. ومن ثَم فال نرى في الكالم عن الصعوبة املستقبلية للتعاون بني الصوفيني واألمريكيني إال 

نوًعا من املجاملة أو املشاركة في التخدير.
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معلومات إضافية

الصوفية يف السياسة األمريكية والغربية: 

تس���عى أمريك�ا والعالم الغربي للتمكني للصوفية في بالد املسلمني، على حساب أصح�اب املنهج الس�لفي؛ ألن 
هذا - كما يقولون - يساعد على االنسجام مع املنظومة الدولية، باإلضافة إلى قابلية اخلضوع للقوانني واملعايير 
املتع���اَرف عليها دولّيًا، كما أن التمكني للصوفية يس���اعد على مواجهة املد الس���لفي، وإعاقته، ووضع العراقيل 

أمامه.

وهناك دالئل كثيرة تشير إلى أن السياسة األمريكية والغربية باتت تنظر إلى الصوفية على أنها البديل املناسب 
للتدين لدى عامة املسلمني، ونذكر فيما يلي بعض هذه الدالئل:

- في يناير 2001م أقيم املؤمتر العاملي األول لدراسات الشرق األوسط الذي ُعقد مبدينة ماينز األملانية، وقد 
كان برنامج املؤمتر مكتًظا بالبحوث والدراسات املتنوعة؛ أما ما يتعلق باإلسالم واحلضارة اإلسالمية فثمة بحثني 

هما: اإلسالم احلديث والطريقة النقشبندية، واألولياء الصوفيون وغير الصوفيني.

- في 28 مارس 2001م عقد في مدينة هامبرج األملانية املؤمتر الثامن والعش���رين للمستشرقني األملان، ومن 
ضمن البحوث التي ُقدمت في املؤمتر بحث بعنوان »األخوة الصوفية كحركات اجتماعية«، و)احلركة النقشبندية 

في داغستان( و )التيجانية( في غرب إفريقيا، وصورة املوالد الشعبية في مصر.

� في 24 أكتوبر 2003م عقد مركز نيكس���ون للدراس���ات في واش���نطن مؤمتًرا عنوانه »فهم الصوفية والدور 
الذي س���تلعبه في السياس���ة األمريكية«، وكان من أبرز احلضور الدكتور برن���ارد لويس، وهو من أبرز الناقمني 
على اإلسالم، والدكتور كوركوت أوزال شقيق الرئيس التركي األسبق تورجوت أوزال، ومحمد هشام قباني رئيس 

املجلس اإلسالمي األمريكي.

ا للمعلومات لدى اإلدارة  � يعتبر املجلس اإلس���المي األمريكي الصوفي الذي أّسسه هشام قباني مصدًرا مهّمً
األمريكية عن اإلس���الم واملسلمني، وكان بول وولفويتز مساعد وزير الدفاع األمريكي السابق يعقد لقاءات دورية 
مع أعضاء املجلس للتش���اور معهم حول قضايا اإلرهاب »اإلس���المي«، ويحظى »قباني« بدعم كبير من اإلدارة 
األمريكية، وُدعي إلى البيت األبيض واخلارجية، وألقى محاضرات على مس���ئولني في واش���نطن، إحداها كانت 

بعنوان »التطرف اإلسالمي وخطورته على األمن القومي األمريكي«.

- نش���رت مجلة )يو إس نيوز( األمريكية في تاريخ 17 أبريل 2005م تقريًرا بعنوان: »قلوب وعقول ودوالرات« 
كتبه ديفيد كابالن. قال فيه: »يعتقد االس���تراتيجيون األمريكيون بش���كل متزايد أن احلركة الصوفية بأفرعها 
العاملية قد تكون واحًدا من أفضل األسلحة ضد تنظيم القاعدة واإلسالم اجلهادي؛ فالصوفية بطرقها الباطنية 
متثل برأيهم توجًها مناقًضا للطوائف األصولية كالوهابية التي مينع أشد أئمتها تعصًبا املوسيقى والرقص، ال بل 
وا علًنا بسبب  حتى احلب الرومانسي«. وذكر التقرير أيًضا أنه: »بينما ال يستطيع الرس�ميون األمريكيون أن يُقرُّ
فصل الدين عن الدولة في الدستور األمريكي، فإنهم يدفعون علًنا باجتاه تعزيز العالقة مع احلركة الصوفية«.
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وقد اس���ترعى انتباه متخصصني أمريكيني الصراع بني احلركات اإلس���المية السلفية وبني الطرق الصوفية، 
ولذل���ك قررت اإلدارة دعم الصوفية، ولكن بصورة غير مباش���رة، وذكرت املجلة األمريكية أنه في إحدى الدول 
العربية في شمال إفريقيا دعا قادتها في هدوء زعماء الصوفية احملليني، وقدموا لهم ماليني الدوالرات كمعونة 

الستخدامها كحصن ضد األصولية املتشددة.

� بعد فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوجان الصوفي النقش���بندي، بدأ مسئولون في السفارة األمريكية 
في تركيا بزيارة اجلماعات اإلس���المية التركية -التي يغلب على معظمها الصبغة الصوفية بأشكالها املختلفة- 
ودراس���تها عن قرب، واالطالع على حجم ش���عبيتها وتأثيرها، والتباحث مع قادته���ا حول رغبة األمريكيني في 
اس���تخدامهم في نشر »اإلسالم املعتدل« خارج تركيا ضمن إطار الشرق األوسط الكبير، وفي املقابل قدمت لهم 

وعوًدا بدعم مالي وسياسي ومنح دراسية ألتباعهم في أمريكا.

- أوصت جلنة في الكوجنرس األمريكي مختصة باحلريات الدين�ية بتش�جيع احل�ركات الص�وفي�ة ف�ي العالم 
اإلس���المي، وفي كتاب أصدرته الباحثة شيريل بينراد -وهي زوجة زملاي خليل زاده - بعنوان )العالم اإلسالمي 
بعد 11 / 9( تناولت احلركات واملذاهب الدينية القادرة على التغيير في العالم اإلسالمي، وكتبت عند كالمها عن 
الصوفية أنهم: »يشكلون غالبية املس���لمني اليوم، وهم محافظون على معتقداتهم اإلسالمية وتقاليدهم احمللية، 
غير متش���ددين، يعّظمون قبور القديس���ني ويؤدون عندها الصلوات، ومجموعة االعتق���ادات هذه أزالت متاًما 
التعصب والش���دة الوهابية، وأصبح الكثير من التقليديني يشابهون الصوفية في السمات واالعتقادات، وال يرون 
تضارًبا بني معتقداتهم الدينية ووالئهم لدولهم العلمانية وقوانينها« وقالت أيًضا: »الوهابية والس���لفية هم أش���د 
أعداء الصوفية والتقليدية في العالم اإلس���المي، ونتيجة لهذا العداء فالصوفية والتقليدية هم حلفاء طبيعيون 

للغرب في حربهم ضد الراديكالية«.

- تبني أمريكا كثيًرا من سياس���اتها إزاء العالم اإلس���المي على تقارير مؤسسة )راند( ونحوها من املؤسسات 
الفكرية، وقد وردت الفقرة التالية في أحد تلك التقارير - وهي تبنيِّ الس���لوك األمريكي لتخريب اإلس���الم من 
داخله -: »تقوية مكانة الصوفية، وتش���جيع الدول التي لديه���ا تقاليد صوفية قوية للتركيز على ذلك اجلزء من 

تاريخها، وإدراجه في مناهجها التعليمية«.

في أواخر عام 2009م رعت بريطانيا إنشاء »املجلس الصوفي العاملي« في لندن، بترخيص بريطاني معتَمد من 
ف نفسه فيه بأنه »منظمة إسالمية تدعو إلى حتقيق السلم  وزارة اخلارجية البريطانية. وأصدر املجلس بياًنا عرَّ
والس���الم في العالم، وتتص�دى لإلرهاب والعن�ف والتش���دد والتعصب، وال تتدخل في سياسات الدول املختلفة، 
وحتترم كلَّ معتَقد ألي دين أو عقيدة، وتعمل على إزالة اخلالفات العقائدية، وتقّرب بني األديان املختلفة لتحقيق 
االس���تقرار في دول العالم كله، واملجلس منظمة لها شخصية معنوية مستقلة، وأغراضها نشر الدين اإلسالمي 

الصحيح، والدعوة إلى الله، ونشر الوعي الديني والثقافي«.

واآلن يُراد من الصوفية القيام مبا لم تستطع الَعلمانية القيام به، وذلك حتت َوْهم العناية بالقلب، وتزكية النفس 
والعناية بالروح، والزهد في الدنيا، فيجري إبعاد الدين عن التدخل في مجاالت احلياة: كالسياس���ة واالقتصاد، 

وتنمية املجتمعات والقضاء على روح اجلهاد؛ ليقرَّ للمحتلني قرارهم في االستيالء على بالد املسلمني. 

ح برنارد لويس يوًما فقال: »إن الغرب يسعى إلى مصاحلة )التصوف اإلسالمي( ودعمه؛ لكي يستطيع ملء  صرَّ
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الساحة الدينية والسياسية َوْفق ضوابط فصل الدين عن احلياة، وإقصائه نهائّيًا عن قضايا السياسة واالقتصاد، 
وبالطريقة نفسها التي استُخدَمت في تهميش املسيحية في أوروبا والواليات املتحدة«.

وتسعى أمريك�ا والعالم الغربي للتمكني للصوفية في بالد املسلمني على حساب أصح�اب املنهج الس�لفي؛ ألن 
هذا - كما يقولون - يساعد على االنسجام مع املنظومة الدولية باإلضافة إلى قابلية اخلضوع للقوانني واملعايير 
املتع���اَرف عليها دولّيًا، كما أن التمكني للصوفية يس���اعد على مواجهة املد الس���لفي، وإعاقته، ووضع العراقيل 

أمامه.
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